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 مبالغ «الممتازة» بحسب «الخدمة المدنية» تصرف للسديراوي 
و«المساعدون» ويحرم منها الموظفون

للثقافة والتنمية في املغرب».
  بريء الوليد الظفيري «ان هذه 
التوقعـــات بفضل  اجلولـــة فاقت 
املســـؤولني عنها، وذلك من حيث 
العمل  الترتيب والتنظيم فقد كان 
اجلماعي هو الكلمة السحرية طوال 

الرحلة».
  وحتدثا حمد العنزي وعبدالعزيز 
خليفة وسلطان اخلالدي نيابة عن 
الوفد ان الرحلة أضافت الى معارفهم 
العامة فضال عن أنها ســـاعدت في 
بناء شـــخصيتهم مشيدين بجهود 

القائمني على هذه الرحلة.
  ويـــرأس الوفد مدير األنشـــطة 
التعليمية في منطقة مبارك الكبير 
التربية عيسى بورحمة  في وزارة 
واملشرف على أنشطة املدارس في 
منطقـــة اجلهـــراء التعليمية جابر 
الشـــمري، وكذلك أحمـــد الصراف 
ومبارك املبارك عن االدارة االعالمية 

في الصندوق الكويتي للتنمية.
  جتدر االشارة الى ان الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
هو أول مؤسسة في منطقة الشرق 
األوسط تضطلع بدور نشط في جهود 
التنمية الدوليـــة وتقدمي القروض 
بشروط ميســـرة لتمويل مشاريع 

التنمية في الدول النامية. 

«نتيجة» اجلهود التي بذلها جميع 
الذين شـــاركوا فيها باإلضافة الى 
كرم الضيافة وطيبة قلب الشـــعب 

املغربي.
  وتوجه بالشـــكر للقائمني على 
الرحلة قائال «أشكر املشرفني على 
الصندوق الكويتي ومسؤولي وزارة 
الكويتية  االنبـــاء  التربية ووكالة 
(كونا) على جهودهم التي ساعدت 

في إجناح الرحلة».
  هذا وقال خالد خشمان ان أجواء 
الرحلة كانت «رائعة ولم اشعر حتى 

بالوحدة او احلنني الى الوطن».
  وأيده زميله راشد العجمي في هذه 
احلقيقـــة قائال ان «الرحلة املنظمة 
سمحت لنا بإقامة صداقات جديدة 
وقد أطلعتنا الرحلة أيضا على الدور 
الكبيـــر الذي يقوم بـــه الصندوق 
الكويتي في املشاريع التنموية في 

املغرب».
  واتفق يعقوب احلداد وسليمان 
فالح وأحمد احلاج على ان الرحلة 
ســـاهمت بشـــكل كبير في «زيادة 
معرفتنا بـــدور الصندوق الكويتي 
للتنمية عموما واملغرب خصوصا 
فضال عن أنها وفرت لنا نظرة عميقة 

  وهذه هي الرحلة الثانية لبرنامج 
التي ينظمها  املتفوقـــني»  «كن من 
الصندوق لطالب الصف الثاني عشر 
من الطالب الذكور، حيث كانت الرحلة 
االولى العام املاضي واقتادتهم الى 

القاهرة.
  ووصف حمد البحر الرحلة بأنها 

واحدة كبيرة».
الرحلة كانت «مزيجا»  ان    وبني 
من املرح واملعرفة، إذ وضع اجلدول 
بطريقة من شأنها أن تغطي جميع 
اجلوانب التي قد تهم الطالب مشيدا 
بـــدور وزارة التربيـــة ومشـــرفي 

الصندوق.

حتت عنوان «كن من املتفوقني» في 
إطار برنامجه احمللي لتعزيز أنشطته 

داخل الكويت.
  مـــن جهته، قال طالـــب متفوق 
آخر هو محمد قاسم «ان املوضوع 
الرئيسي الذي ميكن ان يصف الرحلة 
هو االخوة ألن اجلميع تصرف كأسرة 

املبالغ  العطاء توجيهـــات لصرف 
املالية احملددة بالقرار رقم (٩) لباقي 
الدرجات الوظيفية، حيث ان املبالغ 
التي تصرف لهـــم حاليا ال توازي 

اجلهود املبذولة طوال العام.
  على صعيد مختلف، وصف وفد 
الطلبة الكويتيني الفائقني زيارتهم 
للمغـــرب التي يرعاهـــا الصندوق 
الكويتـــي للتنميـــة االقتصاديـــة 
العربية واســـتمرت أسبوعا بأنها 

كانت «ناجحة» بكل املعايير.
  وقال ابراهيم أشكناني وهو أحد 
أعضاء الوفد لـ «كونا» «متيزت اجلولة 
بشعور احلب واالنتماء واألمان، وقد 
شعرنا نحن الطلبة بأننا في بلدنا 
بفضل املشرفني على الرحلة من وزارة 
التربية والصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية».
التي نظمت  الرحلة  أن    وأضاف 
«بدقة» ســـمحت لنا بزيارة املعالم 
التاريخية والســـياحية في املغرب 
رغم تعريـــف الطالب مبشـــاريع 
ومســـاهمات الصنـــدوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية هنا.
  وهذه هي اجلولـــة الثانية التي 
الفائقني  ينظمها الصندوق للطلبة 

 مريم بندق
  أعربت مصادر تربوية عن األمل 
في أن تعيد وزارة التربية دراســـة 
املبالغ املالية املخصصة لكل مستوى 
وظيفي تنفيذا لقرار مجلس الوكالء 
بصرف مكافآت االعمال املمتازة للعام 

الدراسي املاضي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وكشـــفت مصادر مطلعـــــــــة 
لـ «األنباء»: عن ان هذه الدراســـة 
ضرورية لتلبية ردود الفعل املتزايدة 
ازاء عدم تنفيذ الوزارة القرار رقم (٩) 
الذي أصدره مجلس اخلدمة املدنية 
في ٢٠ يونيـــو ٢٠١٠ «حيث يوجد 
فرق شاسع بالسالب بني املبالغ التي 
تعرفها الوزارة واملبالغ التي حددها 

املجلس في القرار».
  واستغربت  املصادر عدم تنفيذ 
الوزارة لبنود القرار املتعلقة بوظائف 
ادارة واملراقب ورئيس قسم  مدير 
وشـــاغلو الوظائـــف العامـــة من 
الدرجة (أ) حتى الدرجة (٨) إضافة 
الـــى الوظائف الفنية واملســـاعدة 

واملعاونة.
  وتساءلت املصادر: هل من العدالة 
املدنية  تنفيذ قرار مجلس اخلدمة 
فيما يتعلق باملبالغ املالية احملددة 
لشاغلي درجة وكيل الوزارة والوكالء 

املساعدين فقط؟
  وأهابت بوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالـــي د.موضي احلمود 

 مصادر تربوية لـ «األنباء»: نهيب بالوزيرة الحمود لتطبيق القرار (٩) المتضمن مكافآت جميع الدرجات الوظيفية

 الطلبـة الفائقون: زيارتنـا للمغرب بدعـم من صنـدوق «التنمية العربيـة» ناجحة بـكل المعايير

 محسن العتيبي 

 د.معصومة املبارك

 منى العياف  متاضر السديراوي  د.موضي احلمود 

 mariembondok@hotmail.com 

 جدول بفئات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي صرفتها «التربية» وتعتزم صرفها مقابل العام الماضي 
 الحد المطبق «بالتربية» لفئات المكافآت المالية بالدينار سنويا  البيان 

 ٢٥٠٠  وكيل الوزارة 

 ٢٠٠٠  وكيل وزارة مساعد 

 ٥٠٠  مدير إدارة 

 ٤٠٠  املراقب واملوجه األول 

 ٢٥٠  رئيس قسم 

 ٢٥٠  رئيس شعبة 

 ١٥٠  شاغلو الوظائف العامة 

 ٢٠٠  املعلم واملعلم األول واملدير املساعد 

 ٣٠٠  مدير املدرسة واملوجه الفني 
 

 جدول بفئات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة المحددة من قبل مجلس الخدمة بحسب القرار رقم (٩) الصادر في يونيو ٢٠١٠ 
 الحد األقصى لفئات المكافآت المالية (بالدينار سنويا)  البيان 

 ٢٥٠٠  وكيل وزارة 

 ٢٠٠٠  وكيل وزارة مساعد 

 ١٥٠٠  مدير إدارة 

 ١٢٥٠  مراقب 

 ١٠٠٠  رئيس قسم 

 ٨٥٠  رئيس شعبة 

 ٨٠٠  شاغلو الوظائف العامة من الدرجة (أ) الى الرابعة 

 ٦٠٠  شاغلو الوظائف العامة من الدرجة اخلامسة الى الثامنة 

 ٣٠٠  شاغلو الوظائف الفنية املساعدة واملعاونة 

 تأجيل احتفاالت اليونسكو بمناسبة  
  مرور ٥٠ عامًا على انضمام الكويت

 تكليف موظفين بالقطاع اإلداري بأعمال اضافية

 مريم بندق
القطاع االداري    كلفت وكيلة 
عائشة الروضان ٤ موظفني للقيام 
بأعمال اضافية مبعدل ٤ ساعات 
يوميا مبا فيها اجلمع والســــبت 

الرسمية وهم: انتصار  والعطل 
صادق القالف، ام دي شــــامجان 
موزومير، ام دي عبداحلليم جالل، 
وبابول ابو اخلير. الى ذلك افاد 
مدير العالقــــات العامة واالعالم 

التربوي محسن العتيبي بتأجيل 
االحتفال مبرور خمسني عاما على 
انضمام الكويت لليونسكو والذي 
كان من املقرر عقده في ٩ اجلاري 

الى موعد سيتم حتديده الحقا. 

 «التربية»: إلغاء ترخيص «أم القرى»
  وتشكيل لجنة من «الخاص» لتسلم السجالت 

 أصــــدرت وزيــــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
قــــرارا وزاريا بإلغاء  احلمود 
ترخيص املدرسة الباكستانية 
املتكاملة اخلاصة  االجنليزية 
وتشــــكيل جلنة مــــن االدارة 
العامة للتعليم اخلاص لتسلم 
الســــجالت وامللفات واالختام 
اخلاصة باملدرســــة واستندت 

الوزيرة الى:
فـــي  الصـــادر    املرســـوم 
١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات 
وزارة التربية، نظام االشراف 
الذي  التعليـــم اخلاص  على 
اقـــره املجلس االعلـــى عام 
١٩٥٩، القـــرار الـــوزاري رقم 

٦٧/٤٦٦٠١ الصـــادر بتاريخ 
٦٧/٥/١٦ بشأن نظام التعليم 
القرار  اخلاص وتعديالتـــه، 
رقم ٧٩٨ بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٦ 
بشأن جتديد ترخيص املدرسة 
الباكســـتانية االجنليزيـــة 
املتكاملة اخلاصة، الطلب املقدم 
من شركة مؤسسة ام القرى 
التعليمية بتاريخ  للخدمات 
إلغاء  ٢٠١٠/١٢/١٢ بخصوص 
ترخيص املدرسة الباكستانية 
االجنليزية املتكاملة اخلاصة، 
واستنادا الى ما ورد بكتاب ادارة 
الشؤون التعليمية املؤرخ في 
٢٠١٠/١٠/١٣ بشأن تقرير مراقبة 
املدارس االجنبية اثر الزيارة 

امليدانية للمدرسة الباكستانية 
االجنليزية املتكاملة اخلاصة 
واملتضمـــن عدم وجود ادارة 
او طالب باملدرســـة يتبعون 
الباكســـتاني، ونظرا  النظام 
لتوقف شركة مؤسسة ام القرى 
التعليمية اصحاب  للخدمات 
ترخيص املدرسة الباكستانية 
االجنليزية املتكاملة اخلاصة 
عن مزاولة النشاط التعليمي 
والتربـــوي باملدرســـة دون 
الوزارة املسبقة  اخذ موافقة 
علـــى ذلـــك فضال عـــن عدم 
مطالبتهـــم بتجديد ترخيص 
املدرسة املذكورة املنتهي في 

.٢٠١٠/٨/٣١

أولــــى: يلغى  مــــادة    قرر: 
الترخيص املمنوح لشــــركة 
مؤسســــة ام القرى للخدمات 
التعليمية بفتح مدرسة خاصة 
حتت اسم املدرسة الباكستانية 
املتكاملة اخلاصة  االجنليزية 

وذلك اعتبارا من تاريخه.
  مادة ثانية: تشكيل جلنة من 
االدارة العامة للتعليم اخلاص 
لتســــلم الســــجالت وامللفات 
واالختام اخلاصة باملدرســــة 
املذكــــورة في املادة االولى من 

هذا القرار.
  مادة ثالثة: ينفذ هذا القرار 
وعلى اجلهات املختصة العلم 

والعمل مبوجبه. 

 معصومة: السماح للمواطنة بتسجيل أبنائها 
«البدون» في المدارس الحكومية

 مريم بندق
  قدمـــت النائبة د.معصومة املبارك اقتراحا برغبة للســـماح للمواطنة املتزوجة من 
غير محددي اجلنســـية بتسجيل أبنائها في املدارس احلكومية من خالل االكتفاء ببالغ 
الوالدة. وجاء في اقتراح النائبـــة د.معصومة املبارك املرفوع الى رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي: 
  في إطار الســـعـــــــي للتخفيف من معانــــاة األم الكويتية املتزوجة من غير محدد 
اجلنســـية وذلك بأن يسمح بتسجيــــــل أبنائها في املدارس احلكومية باالكتفاء ببالغ 
الـــوالدة، وذلك حتـــى ال يفقد األطفال فرصتهــــــم فـــــي التعليم نتيجة لعدم حســـم 
موضوع اصدار شـــهادات امليالد ملثل هـــذه احلاالت، حتـــــى تطمئـــن الكويتية على 

مستقبل أبنائها.
  لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس األمة:

  نص االقتراح

  الســـماح للمواطنة املتزوجة من غير محدد اجلنســـية بتسجيل أبنائها في املدارس 
احلكومية من خالل االكتفاء ببالغ الوالدة. 

 قدمت اقتراحًا برغبة ينص على االكتفاء ببالغ الوالدة للتخفيف من معاناة المرأة الكويتية

 نقل سالمة عمار من مكتب الوزيرة إلى «الوكيلة»
 مريم بندق

  نقلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود املستشـــار مبكتب وزيرة التربية سالمة عمار 
للعمل «بالوظيفة نفسها» مستشارا مبكتب وكيل وزارة 

التربية.
  وذلك بناء على تعميم ديوان املوظفني رقم ١٩ لسنة 

١٩٧٩ ومصلحة العمل.

 «التطوير والتنمية» تنّظم ١٢ برنامجًا
  خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو ٢٠١١

 العيسى خاطبت مديري اإلدارات لترشيح الفئات وفق الضوابط

 مريم بندق
  عممت مديرة ادارة التطوير 
العيســـى  والتنميـــة عبلة 
خطـــة البرامـــج التدريبية 
 ،٢٠١٢/٢٠١١ اإلدارية للعـــام 
االدارة  ان  حيث أوضحـــت 
البرامج  ستنظم العديد من 
اإلدارية بالتعاقد  التدريبية 
مع معاهـــد االستشـــارات 
والتدريب احمللية اخلاصة 
واحلكومية خالل أشهر أبريل 
ومايـــو ويونيو ٢٠١١ ضمن 
برامج اخلطة التدريبية للعام 
٢٠١٢/٢٠١١، مطالبة مديري 
الفئات  اإلدارات بترشـــيح 

املســـتهدفة حلضور البرامج التدريبية مـــع مراعاة الضوابط 
والتعليمات التالية:

  ـ موافاتنا بنماذج الترشيح للمشاركني في البرامج التدريبية 
ألشهر أبريل ومايو ويونيو ٢٠١١ وكما هي موضحة في الكشف 

املرفق بعد استيفاء بياناتها واعتمادها من الرئيس املباشر.
  ـ في حالة اعتذار املرشح عن حضور البرنامج التدريبي يتم 
اخطـــار ادارة التطوير والتنمية قبل اســـبوعني من تاريخ عقد 

البرنامج وتوفير البديل عنه في نفس كتاب االعتذار.
  ـ يعفى املرشـــح حلضـــور البرنامج التدريبـــي في احلاالت 
التاليـــة فقط (تقرير طبي ـ دخول مستشـــفى ـ حالة وفاة من 

الدرجة األولى).
  ـ الترشيح يقتصر فقط على الكويتيني.

  وعممت العيســـى كشـــفا بالبرامج خالل أشهر أبريل ومايو 
ويونيو ٢٠١١. 

 عبلة العيسى 


